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1.1  GECONSOLIDEERDE JAARREKENING



Stichting Sherpa

1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 57.815 60.323

Financiële vaste activa 2 261 273

  Totaal vaste activa 58.076 60.596

Vlottende activa

Voorraden 3 121 135

Vorderingen en overlopende activa 4 2.416 2.471

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 27 372

Liquide middelen 6 13.828 12.914

  Totaal vlottende activa 16.392 15.892

Totaal activa 74.468 76.488

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Bestemmingsreserves 187 202

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 21.788 22.036

Algemene en overige reserves 53 53

  Totaal eigen vermogen 22.028 22.291

Voorzieningen 8 3.119 3.627

Langlopende schulden (nog voor meer 9 33.550 35.532

dan 1 jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10 15.771 15.038

Totaal passiva 74.468 76.488

4



Stichting Sherpa

1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Bedragen x € 1.000

Ref. 2018 2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 11 79.274 77.289

ondersteuning

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 12 671 855

Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.833 2.235

Som der bedrijfsopbrengsten 82.779 80.379

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 59.308 57.369

Afschrijvingen op materiële  en financië vaste activa 15 4.275 4.330

Overige bedrijfskosten 16 18.422 16.965

Som der bedrijfslasten 82.005 78.664

BEDRIJFSRESULTAAT 774 1.715

Financiële baten en lasten 17 -1.037 -1.113

RESULTAAT BOEKJAAR -263 602

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

Onttrekking/toevoeging

Bestemmingsreserve infrastructuur

Bestemmingsreserve giften -15

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten -248 602

-263 602
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1.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Bedragen x € 1.000

Ref. 2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 774 1.715

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 15 4.275 4.330

- mutaties voorzieningen 14 -508 -968

3.767 3.362

Veranderingen in werkkapitaal

- voorraden 3 14 12

- vorderingen 4 55 -452

- vorderingen/schulden u.h.v. financieringstekort 

  respectievelijk overschot 5 345 37

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

  kredietinstellingen 10 1.338 -118

1.753 -521

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.293 4.556

Ontvangen interest 17 1 -16

Betaalde interest 17 -1.038 -1.097

Bijzonder resultaat
-1.037 -1.113

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5.257 3.443

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -2.075 -2.752

Desinvesteringen en corr. materiële vaste activa 1 320

Mutatie leningen u/g

Overige investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.755 -2.752

Nieuw opgenomen leningen 9

Aflossing langlopende schulden 9 -2.588 -1.983

-2.588 -1.983

Mutatie geldmiddelen 914 -1.292

Recapitulatie

Stand 31-12-2018 13.828

Stand 31-12-2017 12.914
Mutatie geldmiddelen 914

Er is gebruik gemaakt van de indirecte  methode.
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1.1.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Zorginstelling Sherpa is statutair (en feitelijk) gevestigd te Baarn, op het adres Zandheuvelweg 4.

De belangrijkste activiteiten zijn het ondersteunen van cliënten met een verstandelijke, psychiatrische en/of 

lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersensletsel

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Consolidatie

Verbonden rechtspersonen

Beide stichtingen zijn in de consolidatie meegenomen voor de jaarrekening van Stichting Sherpa.

Invloed prestatiebekostiging op waardering materiële vaste activa
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Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018 dat is geëindigd op 31 december 2018.

- Stichting Sherpa : instelling voor verstandelijke gehandicaptenzorg

- Stichting Voorwerk: ondersteuning voor mensen met een arbeidshandicap

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In de geconsolideerde jaarrekening zijn, naast de jaarrekening van Stichting Sherpa, tevens de cijfers van Stichting 

Sherpa VoorWerk opgenomen. 

Sinds 2012 is sprake van de invoering van prestatiebekostiging. De kapitaallasten worden integraal opgenomen in de 

afgesproken tarieven door middel van de zogenaamde Normatieve Huisvestingscomponent. Er is sprake van een 

transitieperiode van 6 jaar. Sherpa heeft met ingang van boekjaar 2012 de afschrijvingen op de materiële vaste activa 

aangepast aan de integrale bekostiging. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op economische levensduur. 

Sherpa heeft met succes een beroep kunnen doen op de compensatieregeling van de Nza. De Nza heeft op 15-2-

2013 een bedrag van k€ 1.261 toegekend aan Sherpa. De compensatieregeling is verwerkt in de materiële vaste 

activa.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 

historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.2 Grondslagen voor waardering activa en passiva

Gebruik van schattingen

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa 

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen
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De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op nominale waarde. 

De afschrijvingen worden berekend als percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van 

economische levensduur. De levensduur van bedrijfsgebouwen is in het verleden volgens de vigerende regelgeving 

bepaald op 50 jaar, waarbij geen restwaarde werd verondersteld. Vanaf boekjaar 2012 worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: Materiële vaste activa in de woonwijk Eemeroord wordt afgeschreven in 30 jaar, tenzij de 

economische levensduur korter is. Er wordt uitgegaan van een restwaarde nihil. Materiële vaste activa buiten de 

woonwijk Eemeroord wordt afgeschreven in 30 jaar, tenzij de economische levensduur korter is. Er wordt uitgegaan 

van een restwaarde van 40% van de verkrijgingsprijs of aanschafwaarde. Materiële vaste activa in huurpanden 

worden afgeschreven gedurende de looptijd van het oorspronkelijke huurcontract, eventuele opties om het 

huurcontract te verlengen worden buiten beschouwing gelaten. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de 

effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening 

verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van 

agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De voormalige, in beginsel risicoloze bekostigingssystematiek, is vervangen door een systeem van 

prestatiebekostiging. Sinds 2009 is er namelijk sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële 

activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie.  Kapitaallasten moeten voortaan gedekt 

worden via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor het vastgoed, zoals 

exploitatierisico's (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico's (marktontwikkeling), en risico van afwaardering bij 

exploitatieverliezen (impairment). Afschrijvingstermijnen worden op de economische levensduur gebaseerd en niet 

meer op de oude bekostigingssystematiek. Voor nu nog nacalculeerbare huurcontracten van vastgoed treedt ook een 

bezettingsrisico op.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft.

Een actief wordt in de balans opgenomen, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de stichting  zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 

gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 

daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 

Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, voor zover 

daartoe aanleiding bestaat.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

Voorziening eigen risico WGA

Schulden

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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Voorzieningen worden gevormd voor de in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 

wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De 

rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde wordt in de dotatie van de voorzieningen 

verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van 

de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 

kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd 

zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 

kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen tot aan datum van pensionering. 

De berekening is gebaseerd op verplichtingen vanuit de CAO, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet 

bedraagt 1,4%, daarnaast is rekening gehouden met een salarisverhoging van 1,5% per jaar.

De voorziening betreft een voorziening voor de toekomstige loondoorbetalingsverpichting van zieke medewerkers. 

Opbouw van de voorziening is gebaseerd op basis van ontvangen beschikkingen van het UWV die per balansdatum 

bekend zijn. Per jaar wordt de de voorziening beoordeeld op te verwachten uitstroom. 

De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,4%.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in 

het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw 

van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De 

berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de 

55-jarige leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,4%.
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

1.1.4.4 Grondslagen van segmentering

1.1.4.5 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

1.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)

heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het

opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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Het kasstroomoverzicht bestaat uit drie onderdelen, namelijk kasstromen uit bedrijfsactiviteiten, 

investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Dit overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij de 

belangrijkste contante bruto ontvangsten en contante brutobetalingen worden weergegeven. Hiermee wordt een 

aansluiting gegeven tussen het bedrijfsresultaat en de kasstroom uit bedrijfsoperaties.

Stichting Sherpa heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. De werknemers die hiervoor in 

aanmerking komen hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddelde verdiende loon welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Sherpa betaalt hiervoor premies (2018: 23,5%) waarvan de helft wordt 

ingehouden op het salaris van de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover 

de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. Naar de stand van ultimo dec 2016 is de dekkingsgraad 101,3%. 

Stichting Sherpa heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Sherpa heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt, rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst 

waarschijnlijk.

Rente wordt toegerekend  aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio 

en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen 

met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt 

verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten 

laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde 

dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag 

kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de 

dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en 

kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten 

slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). De met de opbrengsten samenhangende 

lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Stichting Sherpa levert gehandicaptenzorg, psychiatrische zorg en zorg voor mensen met niet aangeboren 

hersenletsel en beschouwt alle geleverde zorg als één segment.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt.
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1.1.5. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

Bedrijfsgebouwen en terreinen 43.177 45.393

Machines en installaties 10.320 10.261

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 4.208 4.588

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 110 81

Beleidsregel Compensatie vaste activa

57.815 60.323

Af: correctie+afschrijving i.v.m. Beleidsregel Compensatie vaste activa AWBZ -210

57.815 60.113

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-18 31-dec-17

 

Boekwaarde per 1 januari 60.323 61.679

Bij: investeringen 2.290 2.752

Af: correctie infrastructuur

Af: afschrijvingen 4.478 4.318

Af: saldo desinvesteringen 320

Af: correctie + afschr. ivm Beleidsregel Compensatie vaste activa AWBZ -210

Boekwaarde per 31 december 57.815 60.323

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

      

Disagio 261 273
Totaal financiële vaste activa 261 273

Toelichting:

11

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 

onder 1.1.6

Het disagio betreft de vergoeding aan het WfZ voor de borging gedurende de garantieperiode en wordt toegerekend aan de jaren waarin 

het WfZ garantierisico loopt. Op basis van een 25 jarige looptijd bedraagt de jaarlijkse afschrijvingslast €k 11.
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1.1.5. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

Boetiek 13 29

Supermarkt 108 106

Totaal voorraden 121 135

Toelichting:

4. Vorderingen en overlopende activa

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

Vorderingen op debiteuren 1.363 2.038

Nog te ontvangen bedragen

Vooruitbetaalde bedragen 231 157

Overige vorderingen 821 276

Totaal vorderingen en overlopende activa 2.416 2.471

Toelichting:

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort WLZ

Bedragen x € 1.000

2017 2018 totaal

Saldo per 1 januari 372 372

Financieringsverschil boekjaar 27 27

Correcties voorgaande jaren -9 -9

Betalingen/ontvangsten (-) -363 -363

Subtotaal mutatie boekjaar -372 27 -345

Saldo per 31 december 0 27 27

Stadium van vaststelling: c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 69.957 69.036

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 69.930 68.664

Totaal financieringstekort/overschot 27 372

12

Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening in mindering gebracht ter grootte van k€ 19 (2017: k€ 22).
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1.1.5. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

6. Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

Bankrekeningen 13.790 12.873

Kassen 7 16

Decentrale kassen 31 24

Totaal liquide middelen 13.828 12.914

Toelichting:

13

Voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij naar 1.1.3 het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht 1.1.7.van de 

langlopende leningen.
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1.1.5. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Bedragen x € 1.000

31-dec-18 31-dec-17

Bestemmingsreserves 187 202

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 21.788 22.036

Algemene en overige reserves 53 53

22.028 22.291

Het verloop is als volgt weer te geven

Bestemmingsreserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

1-jan-18 bestemming mutaties 31-dec-18

Bestemmingsreserve giften 202 -15 187

Totaal bestemmingsreserves 202 -15 187

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

1-jan-18 bestemming mutaties 31-dec-18

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 22.036 -248 21.788

Totaal bestemmingsfonds 22.036 -248 21.788

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten

Algemene en overige reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

1-jan-18 bestemming mutaties 31-dec-18

Algemene reserve 53 53

Totaal algemene en overige reserves 53 53

Algemene en overige reserves

14

Er hebben in het verslagjaar geen mutaties ten gunste of ten laste van de algemene reserve plaats gevonden.

Het nadelige resultaat uit het lopende bedrijf bedraagt in het verslagjaar k€ -248.

In het verslagjaar is k€ -15 onttrokken aan de bestemmingsreserve.
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1.1.5. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Saldo per Dotatie Onttrekking/ Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-18 vrijval 31-dec-18

Voorziening jubileumuitkeringen 931 68 70 929

Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase  (PBL) 1.515 456 1.059

Voorziening eigen risico WGA 1.181 156 206 1.131

Totaal voorzieningen 3.627 224 733 3.119

31-dec-18

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 607

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.512

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 848

Toelichting:

9. Langlopende schulden

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

Overige langlopende schulden 35.532 38.120

Totaal langlopende schulden 35.532 38.120

Het verloop is als volgt weer te geven: 2018 2017

Stand per 1 januari 38.120 40.103

Nieuw afgesloten leningen

Af: aflossingen 2.588 1.983

Stand per 31 december  35.532 38.120

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.983 2.588

Stand langlopende schulden per 31 december 33.550 35.532

15

Een toelichting per categorie voorziening staat in 1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva.
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1.1.5. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.983 2.588

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 33.550 35.532

Langlopend deel van de langlopende schulden (>5 jr.) (balanspost) 25.619 27.602

Voor een nadere specificatie van de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 1.1.7 met het overzicht langlopende schulden. 

De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Als gevolg van een volledig

aflossen van een lening en neemt de kortlopende aflossingsverplichting af met k€ 605.

Toelichting:

De door Stichting Sherpa verstrekte zekerheden luiden als volgt:

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Bedragen x € 1.000 31-dec-18 31-dec-17

Crediteuren 1.863 1.562

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.983 2.588

Belastingen en sociale premies 2.223 2.295

Vakantiegeld 1.907 1.875

Vakantiedagen 5.676 5.296

Schulden terzake pensioenen 84 113

Overige schulden 46 180

Nog te betalen kosten 1.989 1.129

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 15.771 15.038

Toelichting:

16

De mutatie van de kortlopende schulden wordt veroorzaakt door o.a. de afname van de aflossingsverplichting op de  langlopende 

leningen met k€ 600 ten opzichte van 2017. Daartegen over staat een toename van salarisgerelateerde verplichtingen.

Vanuit de voorziening algemene overgangsregeling (voor medewerkers 50-64 jaar) krijgen medewerkers extra PBL uren. Op het 

moment dat men niet alle uren opneemt, komt dit terug onder de post vakantiedagen. De toename vakantiedagen wordt veroorzaakt 

door een groeiend aantal PBL-uren dat niet wordt ingezet, in combinatie met een gemiddeld stijgend uurloon (CAO-effect).  

De nog te betalen kosten stijgt o.a. door schuldpositie afwikkeling Zorgcoöperatie Nederland ad. k€ 152, kosten Gezondheidscentrum 

met Amerpoort k€ 308, onderhoudskosten k€ 283.

Ten gunste van VWS/WfZ en Rabobank is een positieve/negatieve hypotheekverklaring verstrekt en hypothecaire zekerheid verstrekt, 

m.b.t. onroerende zaken, alsmede een pandrecht m.b.t. roerende zaken waarvoor leningen zijn aangegaan die door het VWS/WfZ en 

Rabobank zijn gegarandeerd c.q. ter beschikking zijn gesteld.

Sinds 2013 is er sprake van gedeelde zekerheden met de Rabobank en VWS.
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1.1.5. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

a. Lidmaatschap en borging

b. Toelichting hoofdelijke aansprakelijkheid

c. Obligo Waarborgfonds

d. Huurverplichting

e. Verplichting inzake Attent

f. Verplichting inzake zendmasten

g. Kredietfaciliteit

h. Verplichtingen uit hoofde van bouwprojecten

i. Fiscale eenheid

17

Stichting Sherpa vormt met Stichting Voorwerk een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Stichting Sherpa en Stichting Voorwerk zijn 

uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.

Met Attent zijn twee samenwerkingsovereenkomsten aangegaan. De eerste overeenkomst betreft de supermarkt aan de 

Minckelersstraat 43 voor een periode van 5 jaar ingaande 15 december 2008. Behoudens opzegging door één der beide partijen is de 

overeenkomst daarna voor onbepaalde tijd verlengd. Voor het jaar 2010 is de minimumafname vastgesteld op gemiddeld € 5.800 excl. 

omzetbelasting per week. De tweede overeenkomst betreft de supermarkt aan de Burgemeester J. Visserlaan 6 te Naarden. Deze 

overeenkomst is gesloten ingaande 1 februari 2007 en kende een looptijd van 5 jaar en is daarna stilzwijgend verlengd. In 2018 zijn de 

samenwerkingsafspraken nog steeds actueel, met dien verstande dat de opzegtermijn voor Sherpa is teruggebracht naar 3 maanden, 

mede omdat de Attent formule m.i.v. 2020 wordt opgeheven.

Met diverse telecombedrijven zijn overeenkomsten gesloten inzake zendmasten. In totaal gaat het om een opbrengst 

van ca. k€ 22 per jaar. 

Per 25 juli 2012 is Stichting Sherpa ingeschreven als zelfstandig deelnemer van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) en het 

heeft daardoor de mogelijkheid om borgstellingsverklaringen aan te vragen bij het WfZ. 

De Rabobank heeft Sherpa in 2016 een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld inzake werkkapitaalfinanciering, ten bedrage 

van € 2 miljoen. Sherpa betaalt hiervoor een bereidstellingsprovisie van 0,125% op jaarbasis over het niet benutte deel van de faciliteit. 

De zekerheidsstelling van deze werkkapitaalfinanciering is meegenomen onder de zekerheidsstelling uit hoofde van de langlopende 

leningen die door de Rabobank verstrekt zijn. In 2018 is de faciliteit voor werkkapitaalfinanciering niet benut.

De totale jaarlijkse huurverplichting bedraagt k€ 2.511. Jegens de woningbouwcorporaties heeft Stichting Sherpa een verplichting 

aangaande de huur van diverse panden. De huurcontracten voor woningen voor onbepaalde tijd hebben met name een opzegtermijn 

van één maand. 

Stichting Sherpa heeft ten behoeve van renovatie- en bouwprojecten  nog openstaande verplichtingen van k€ 59.

In het kader van de deelneming aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector verbindt Stichting Sherpa zich jegens de Stichting 

Waarborgfonds tot hoofdelijk schuldenaar voor de juiste, volledige en tijdige voldoening van al hetgeen in verband met door de Stichting 

Waarborgfonds jegens geldgever verleende of nog te verlenen borgstellingen of uit welke andere hoofde ook, aan de Stichting 

Waarborgfonds schuldig is of mocht worden.

Deelnemers aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) zijn via het obligo mederisicodragend. Het gaat om risico op afstand: in 

geval het WfZ ondanks alle ingebouwde zekerheden op zijn garantieverplichtingen wordt aangesproken en in het extreme 

geval dat het WfZ-vermogen onvoldoende zou blijken om aan de garantieverplichtingen aan de geldgevers te kunnen voldoen, dan kan 

het WfZ via de obligoverplichting een beroep doen op de financiële hulp van de deelnemers. 

Deze hulp wordt in dat geval geboden in de vorm van renteloze leningen aan het WfZ. Het obligo bedraagt maximaal 3% van de 

boekwaarde van de restantschuld van de geborgde lening(en) van de deelnemer. 

Voor Sherpa betekent dit met een saldo van geborgde leningen per 31 december 2018 van k€ 22.850 een obligo van k€ 685.



Stichting Sherpa

1.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste Niet aan het

bedrijfs- bedrijfsactiva in bedrijfsproces

middelen, uitvoering en dienstbare

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen materiële activa

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa Compensatiereg.

€ € € € €

Stand per 1 januari 2018

- aanschafwaarde 74.543 13.352 11.954 81 4.835 104.765

- cumulatieve herwaarderingen

- cumulatieve afschrijvingen 29.150 3.091 7.366 4.835 44.442

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 45.393 10.261 4.588 81 60.323

- investeringen 858 574 829 29 2.290

- afschrijvingen 2.761 514 1.203 4.478

- bijzondere waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 2.487 196 2.963 4.835

  .cumulatieve herwaarderingen

  .cumulatieve afschrijvingen 2.487 196 2.963

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 571 6 10 587

  cumulatieve herwaarderingen

  cumulatieve afschrijvingen 258 5 4 267

  per saldo 313 1 6 320

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.216 59 -380 29 -4.835 -2.508

- aanschafwaarde 72.343 13.724 9.810 110 106.468

- cumulatieve herwaarderingen

- cumulatieve afschrijvingen 29.166 3.404 5.602 48.653

Boekwaarde per 31 december 2018 43.177 10.320 4.208 110 57.815

57.815

1
8 Afschrijvingspercentage 2%-5%-10% 5%-10%-20% 10-20% 16,70%
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1.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

Leninggever Ingangsdatum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Einddatum Soort lening

Aflossings-

wijze

Werkelijke 

rente

Rente-

herziening

Restschuld 

per 

31-12-2017

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing 

2018

Restschuld 

per 

31-12-2018

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflossing 

2019
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG - 40.86352 1-4-1997 1.490.033    40 1-4-2037 langlopend lineair * 1,49 1-4-2017 424.103       53.296       370.806       104.324       19 53.296         Hypotheek/rijksg.

BNG - 40.101632 22-4-2006 582.461       18 22-4-2024 langlopend lineair 0,97 96.297         13.757       82.540         13.757         6 13.757         Hypotheek/rijksg.

BNG - 40.95238.02 16-9-2002 4.500.000    30 16-9-2032 langlopend lineair 2,91 2.250.000    150.000     2.100.000    1.350.000    14 150.000       WfZ

BNG - 40.102298 1-12-2006 2.200.000    35 1-12-2041 langlopend lineair 1,52 1.508.571    62.857       1.445.714    1.131.429    23 62.857         WfZ

Rabobank O3759 13-12-2011 12.400.000  20 13-12-2031 langlopend lineair 3,745 8.680.000    620.000     8.060.000    4.960.000    13 620.000       WfZ

BNG 40.107691 17-9-2012 3.900.000    25 17-9-2037 langlopend lineair 3,13 3.120.000    156.000     2.964.000    2.184.000    19 156.000       WfZ

Rabobank 3159924092 1-5-2013 4.750.000    15 1-5-2028 langlopend lineair 3,40 1-5-2022 4.116.656    158.336     3.958.320    3.166.640    10 158.336       Hypotheek

Rabobank 3159924157 1-5-2013 4.750.000    15 1-5-2028 langlopend lineair 3,75 1-5-2024 4.116.656    158.336     3.958.320    3.166.640    10 158.336       Hypotheek

Rabobank 0050025138 1-9-2016 5.000.000    9 31-12-2025 langlopend lineair 2,50 3-9-2021 4.562.500    250.000     4.312.500    3.062.500    7 250.000       Hypotheek

BNG 40.110904 22-12-2016 9.000.000    25 22-12-2041 langlopend lineair 1,38 8.640.000    360.000     8.280.000    6.480.000    23 360.000       WfZ

Anthos 2008 605.000       onbep. onbep. 0%-lening/legaat 605.000       605.000     

Totaal 38.119.783  -               2.587.582  35.532.201  25.619.289  1.982.582    

* Aflossing wordt m.i.v. 1-4-2021 per jaar € 15.542 i.p.v. € 53.296

1
9
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1.1.8. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

Bedragen x € 1.000

11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 69.957 69.012

Opbrengsten Jeugdzorg 3.145 2.379

Opbrengsten Wmo 4.114 4.129

Overige zorgprestaties 2.058 1.769

Totaal 79.274 77.289

12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 516 850

Overige Rijkssubsidies

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 155 5

Totaal 671 855

Toelichting:

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Overige dienstverlening * 1.846 2.012

Overige opbrengsten 987 223

Totaal 2.833 2.235

Toelichting:

2018 2017

Opbrengst verkopen supermarkten 1.726 1.700

Kostprijs verkopen supermarkten 1.326 1.286
Totaal 400 414

20

Toelichting

De mutatie in de Wlz betreft voornamelijk indexatie (stijging) en in mindere mate lichte daling qua productie.

De toename van de opbrengsten Jeugdwet wordt voornamelijk verklaard door de groei van het aantal cliënten welke in 2017 ingang is gezet bij 

kinderdagverblijflocatie 'Boemerang'.  De nieuw geopende locatie voorziet duidelijk in een vraag.

Overige zorgprestaties betreffen de opbrengsten uit PGB k€ 1.639 en onderaanneming k€ 344 en de eigen bijdrage van cliënten voor vervoer.

De overige dienstverlening heeft met name betrekking op opbrengsten voor dagactiviteiten, supermarkt, winkel, waskosten voor derden en 

tandartsverrichtingen, evenals opbrengsten inzake detachering bij derden. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door daling 

huuropbrengsten met k€ 80 veroorzaakt doordat meer en meer VPT-clienten worden omgezet naar WLZ-clienten en daardoor dalen de 

huuropbrengsten

De overige opbrengsten stijgen voornamelijk door ontvangsten uit de ontmanteling van de vroegere Open Ankh inzake vervreemding  van 

vastgoed ad. k€ 693.

De subsidies hebben o.a. betrekking op het Stagefonds Zorg, de RVO subsidie (praktijkleren), subsidie zorginfrastructuur en subsidies inzake 

sectorplannen.

*Toelichting overige dienstverlening

Onder de overige dienstverlening zijn de opbrengst verkopen supermarkt en kostprijs verkopen supermarkt gesaldeerd verwerkt. Ten behoeve 

van het inzicht wordt deze post met ingang van 2016 separaat toegelicht .
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LASTEN

14. Personeelskosten

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Lonen en salarissen 43.743 42.610
Sociale lasten 6.941 6.792

Pensioenpremies 3.592 3.519

Andere personeelskosten 2.670 2.653

Dotaties en vrijval voorzieningen 214 448

Subtotaal 57.160 56.022

Personeel niet in loondienst 2.148 1.347

Totaal personeelskosten 59.308 57.369

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.096 1.087

Toelichting:

15. Afschrijvingen materiële en financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 4.264 4.319

- financiële vaste activa 11 11

Totaal afschrijvingen 4.275 4.330

Toelichting:

21

In bijlage 1.1.6. zijn de afschrijvingskosten nader gespecificeerd, op basis van de economische levensduur. In de post afschrijvingen materiële 

vaste activa is de boekwinst opgenomen van verkopen van twee panden en een vervoermiddel. De boekwinst bedraagt k€ 229. Tevens  is 

activa aangeschaft ad. € 15k welke zijn bekostigd middels giften. De afschrijvingslasten materiële vaste activa bedragen derhalve k€ 4.478.

De kosten voor perosoneel in loondienst liggen k€ 1.359 hoger dan vorig jaar. Gemiddeld voor 2018 zijn er ruim 9 fte meer ingezet in 

vergelijking met vorig jaar. Van de stijging heeft circa k€ 913 betrekking op stijging als gevolg van indexatie en k€ 446 door groei van de 

formatie.

De groei bij PNIL ad. k€ 800 is voor k€ 600 voor rekening van het primaire proces als gevolg van vervanging door ziekteverzuim en moeilijk 

vervulbare vacatures. Stijging bij ondersteunende afdelingen voor k€ 600 betreft opvangen vacante functionarissen. Overigens valt ook 

reguliere inhuur onder deze post (o.a. tandartsen en pedicures).
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16. Overige bedrijfskosten

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 5.397 5.339
Algemene kosten 4.212 4.106

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 2.692 2.261

Onderhoud en energiekosten 3.372 2.590

Huur en leasing 2.749 2.669

Dotaties en vrijval voorzieningen

Totaal overige bedrijfskosten 18.422 16.965

Toelichting

17. Financiële baten en lasten

Bedragen x € 1.000

De specificatie is als volgt: 2018 2017

Rentebaten 1 -16

Rentelasten leningen 1.038 1.097

Totaal financiële baten en lasten -1.037 -1.113

Toelichting:

22

De financiële baten en lasten zijn per saldo gedaald lagere rentelasten als gevolg van aflossingen, de bankkosten worden verantwoord onder 

de algemene kosten in 2018.

Stijging voedingsmiddelen en hotelmatige kosten wordt voor k€ 58 veroorzaakt door stijging aantal vervoersbewegingen (+5%).

De algemene kosten stijgen door meer inzet advieskosten (k€ 139), meer bijdragen aan instanties (k€ 81), minder verzekeringspremie en meer 

schadevergoedingen (k€ 88), meer kosten automatisering k€ 42).

Patiënt- en bewonersgebonden kosten stijgen met k€ 431, veroorzaakt onder meer door dagbesteding (k€ 99), meer inkoop thuiszorg (k€ 59) 

en doorbelasting gezondheiscentrum (k€ 235).

Onderhoud is gestegen met k€ 750 door meer onderhoud wegen/terreinen en planmatig schilderwerk. Energie laat een stijging zien, 

grotendeels veroorzaakt door gas (k€ 43). 
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1.1.8. TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op Stichting Sherpa. Het voor Stichting Sherpa toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018

€ 172.000 - Klasse IV van de sector Zorg- en jeugdhulp

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1 H.J. Kouwenhoven

Functiegegevens Lid RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband in fte 1,0

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostvergoedingen 160.532€         

Beloningen betaalbaar op termijn 11.401€           

Subtotaal 171.932€         

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 172.000€         

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging 171.932€         

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan zie toelichting

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegegevens 2017

bedragen x € 1 H.J. Kouwenhoven

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband in fte 1,0

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostvergoedingen 150.518€         

Beloningen betaalbaar op termijn 11.085€           

Subtotaal 161.603€         

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 166.000€         

Totale bezoldiging 161.603€         

23

De verantwoorde bezoldiging 2018 in het kader van de WNT bedraagd € 168.467 en is daarmee passend binnen het bezoldigingsmaximum. 

Er heeft een nabetaling plaatsgevonden ad. € 3.465 in januari 2018 m.b.t. het jaar 2017. Administratief is dit verwerkt in het verslagjaar 2017.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij 

andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).

Toelichting:
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Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 E. Unger F.G.A. J. Crol - P.J.C.M.

van der Meché De Groot Embregts

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-5/12 1/1-5/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 16.078€           11.498€           11.000€           11.169€           

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 23.962€           15.975€           17.200€           17.200€           

 -/- Onverschuldigd betaald  en nog niet terugontv. bedrag N.v.t. N.v.t N.v.t. N.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t N.v.t. N.v.t.

Gegegevens 2017

bedragen x € 1 E. Unger F.G.A. J. Crol - P.J.C.M.

van der Meché De Groot Embregts

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 16.211€           11.000€           11.000€           11.108€           

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 24.900€           16.600€           16.600€           16.600€           

bedragen x € 1 H. Beelen H. Beelen H. Wust P. Westhoff

Functiegegevens Lid Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 28/3-4/12 5/12-31/12 28/3-31/12 12/9-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging 6.960€             798€                8.250€             3.210€             

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 11.875€           1.908€             13.147€           5.231€             

 -/- Onverschuldigd betaald  en nog niet terugontv. bedrag N.v.t N.v.t N.v.t. N.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t

Gegegevens 2017

bedragen x € 1 H. Beelen H. Beelen H. Wust P. Westhoff

Functiegegevens n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Bezoldiging

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

21. Honoraria accountant 2018 2017

€ €

De honoraria van de accountant over de jaren zijn als volgt opgebouwd:

1 Controle van de jaarrekening 2018 (incl. Nacalculatie) 115.383

Controle van de jaarrekening 2017 20.872 90.000

Controle van de jaarrekening 2016 31.335

2 Overige controlewerkzaamheden(o.a. Nacalculatie, WNT, subsidieverklaringen) 2017 7.984 10.000

Overige controlewerkzaamheden(o.a. Nacalculatie, WNT, subsidieverklaringen) 2016 10.656

3 Fiscale advisering

4 Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant 144.239 141.991
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Toelichting:

De honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de 

werkzaamheden reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht.

Toelichting:

De voorzitter ontvangt als RvT-vergoeding € 16.000, de overige leden € 11.000. De afwijkingen zoals getoond worden veroorzaakt door 

onbelaste vergoedingen en/of km-vergoedingen.



Stichting Sherpa

1.1.9 Toelichting enkelvoudige balans en resultatenrekening over 2018

De enkelvoudige balans en resultatenrekening betreft stichting Sherpa exclusief de aan stichting Sherpa gelieerde

stichting Sherpa VoorWerk. Dit betreft een 100% deelneming. Vanuit de statuten van stichting Sherpa Voorwerk is/zijn

de bestuurder(s) van deze stichting gelijk aan die van Sherpa. Door middel van doorbelasting kosten bestuurder(s) Sherpa

wordt aangestuurd op een resultaat van nul bij stichting Sherpa VoorWerk.

De enkelvoudige balans is onderdeel van de geconsolideerde balans. De verschillen tussen de enkelvoudige en de

geconsolideerde balans zijn minimaal. Dit komt door de relatief kleine omvang van stichting Sherpa VoorWerk ten

opzichte van stichting Sherpa.
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1.1.10 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Sherpa heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering

van 28 mei 2019.

De Raad van Toezicht van de Stichting Sherpa heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering 

van 28 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Dhr. drs. H.J. Kouwenhoven

Voorzitter Raad van Bestuur

Dhr. H. Beelen MCM

Voorzitter Raad van Toezicht

Mevr. mr. H.C.M. Wüst

Lid Raad van Toezicht

Mevr. ir. J. Crol-De Groot

Lid Raad van Toezicht

Mevr. prof. dr. P.J.C.M. Embregts

Lid Raad van Toezicht

Dhr. drs. P. Westhoff RA

Lid Raad van Toezicht
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w.g.

w.g.

Na balansdatum hebben zich geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan welke invloed hebben op de 

jaarrekening 2018.

w.g.

w.g.

w.g.

w.g.
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1.2 OVERIGE GEGEVENS
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1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Resultaatbestemming

1.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Sherpa heeft geen nevenvestigingen.

1.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Het resultaat is bestemd zoals opgenomen in paragraaf 1.1.2. Dit is reeds verwerkt in de jaarrekening.



(ruimte accountantsverklaring)
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1.3  Bijlage Stichting Voorwerk

Balans  (na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

ACTIVA 31-dec-18 31-dec-17

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 15 19

Liquide middelen 1 1

Totaal vlottende activa 16 20

Totaal activa 16 20

31-dec-18 31-dec-17

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene en overige reserves -466 -388

Totaal eigen vermogen -466 -388

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 482 408

Totaal passiva 16 20

Resultatenrekening

Bedragen x € 1.000

2018 2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 210 177

Som der bedrijfsopbrengsten 210 177

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 204 266

Overige bedrijfskosten 84 34

Som der bedrijfslasten 288 300

Resultaat boekjaar -78 -123

RESULTAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

Ontrekking aan algemene reserve -78 -123

-78 -123
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